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FN vurderer, at ressourceudvinding og forarbejdning 
af nye materialer, brændsler og mad forårsager  

halvdelen af verdens CO2 udledning og 90%  
af det globale tab af biodiversitet1. 

RGS Nordics bidrag til at ændre udviklingen  
er at nedbringe trækket på naturens ressourcer  
ved at give brugte materialer nyt liv, at nedsætte 

CO2-udslippet og minimere miljøbelastningen  
fra produktionen i samfundet.



Flemming Bendt
Adm. direktør, RGS Nordic A/S
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De kommende år bliver 
afgørende for fremtidens 
naturressourcer

I RGS Nordic tager vi vores rolle i samfundet alvorligt. Knapheden på ressourcer  
betyder, at vi sammen med andre i byggebranchen har medansvar for, at  
fremtidens produktion i langt større omfang end i dag bygger på genan- 
vendte materialer fremfor jomfruelige ressourcer. Vores overforbrug af  
klodens ressourcer påvirker nu alt liv på jorden.  

Derfor lancerede vi i 2020 en ambition om, at 80 procent af alt det bygge-  
og anlægsaffald, vi modtager, skal kunne genanvendes som nye byggemate- 
rialer i 2030.

Det er en markant ambition. Og hvordan er det så gået?

Svaret fylder mig både med stolthed og utålmodighed.

Vi kan i RGS Nordic være stolte af, at vi har truffet en ambitiøs beslutning og taget de første 
skridt. Cirkulære produkter som gips, beton og stenuld, hvor vi sikrer, at affald bliver til nye 
materialer, er ikke længere udviklingsprojekter og fugle på taget. 

De cirkulære produkter er nu en del af kerneforretningen med 
klare forretningsmål om vækst og indtjening. Vi tror på det, og  
i denne rapport sætter vi for første gang tal på genanvendelsen.  

Vi sætter dygtige mennesker i front for at drive det fremad og udvikle produkterne og markedet. 
Vi uddanner også vores lokale ledere på vores anlæg i, hvordan de skal bidrage til at skabe 
fremtidens ressourcer. Vores folk går forrest og løfter hele branchen.

RGS Nordic er samtidig kun en del af en meget lang værdikæde. Vi har produkterne og teknologien, 
vi har de dygtige folk, og vi har styr på processerne. Men efterspørgslen stiger ikke lige så hurtigt, 
som hverken samfundets eller vores ambitioner kunne retfærdiggøre. Derfor er stoltheden 
blandet med utålmodighed.

Der ER helt klart en efterspørgsel, og den er stigende – vi møder bygherrer som VIL den her 
dagsorden, og som er parate til at betale en pris for bæredygtige materialer. Men vi møder også 
træghed og vanetænkning.

Derfor er samarbejde, dialog og partnerskaber for mig at se noget af det vigtigste at fremme  
i de kommende år. Hvis det her skal lykkes, skal alle i værdikæden samarbejde – fra lovgivere, 
myndigheder og kommuner til nedrivere, bygherrer, arkitekter og materialeleverandører.

Et sted at starte kunne være skærpede lovkrav om brug af genanvendte materialer i nybyggerier. 
Det ville helt sikkert kunne trække en udvikling, og det ville være et naturligt næste skridt i for-
længelse af de skærpede krav til selektiv nedrivning, så de genanvendelige materialer ikke går tabt.

Vi tror hos RGS Nordic på, at markedet er der, og udviklingen vil komme. Bæredygtighed er  
en fælles opgave for samfundet og en god forretning for vores kunder og for os. Det er en  
udvikling, som vi er stolte af at gå forrest i. 

God læselyst.

De cirkulære produkter er nu en del af kerneforretningen med 
klare forretningsmål om vækst og indtjening. Vi tror på det, og  
i denne rapport sætter vi for første gang tal på genanvendelsen.  
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Ambitiøse og konkrete mål
Bæredygtigt ressourceforbrug Bæredygtig miljøpåvirkning Bæredygtig økonomi

Pejlemærke
Vi øger genanvendelsen og  
minimerer trækket på naturens  
ressourcer.

Vi mindsker udledningen  
af CO2 og forurening.

Vi gør cirkulær økonomi  
til en god forretning for 
kunder og RGS Nordic.

Paradigmeskift Fra affaldsmodtager til  
råvareleverandør.

Fra behandlingsansvar  
til miljøansvar.

Fra forpligtelse til  
forretningsmulighed. 

Tilgang •  Udvikle nye veje til at genanvende  
jord og byggeaffald bedre.

•  Udvikle nye veje til at udnytte.  
forurenet vand som en ressource.

•  Dokumentere og styre kvaliteten  
i sekundære råvarer.

•  Udvikle nye metoder til at  
fjerne mere forurening.

•  Dokumentere rensning og  
indholdsstoffer i jord affald 
og vand.

•  Mindske CO2-udslip fra  
hånd tering.

•  Styrke sporbarhed og  
gennemsigtighed.

•  Skabe et større marked 
for genanvendte råvarer.

•  Øge værdien af genanvendt 
byggeaffald, jord og rent 
vand.

•  Udvikle kapacitet og  
kompetencer inden for  
cirkulær økonomi.

2024-mål •  25% af alt byggeaffald og jord  
genanvendes.

•  100% deklareret indhold  
på alt udgående vand, jord  
og affald.

•  20% lavere CO2-aftryk.
•  Renseeffektiviteten på vand 

forbedret fra 99,6 til 99,9.*

•  30% af omsætningen fra 
vores salg af ressourcer 
kommer fra genanven-
delse frem for nyttig-
gørelse. 

2030-ambition •  80% af alt byggeaffald og jord  
genanvendes.

•  Dokumenteret miljøeffekt  
på alle affaldsstrømme.

•  CO2-neutral drift af egne  
anlæg og lavere CO2-aftryk  
fra kunder og leverandører  
i byggeriets værdikæde. 

•  95% af omsætningen fra 
vores salg af ressourcer 
kommer fra genanven - 
delse frem for nyttig-
gørelse. 

*  Renseeffektiviteten på vand er udtryk for vores anlægs evne til – dokumentarbart – at rense for en lang række konkrete indholdsstoffer, som vi løbende  
monitorerer. Den samlede renseeffektivitet er et gennemsnit af effektiviteten for de enkelte stoffer, som for de flestes vedkommende ligger tæt på 100%.
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RGS Nordic arbejder aktivt 
med FN’s verdensmål

procent. Vejen dertil er belagt med teknolo-
gisk udvikling, samarbejde i værdikæden og 
dokumentation for kvaliteten.

Klimakrisen er evident og allestedsnærværende. 
Ingen ansvarlig virksomhed kan lukke øjnene 
for, at vi som samfund skal nedsætte vores 
CO2-aftryk. Det gælder også RGS Nordic, og vi 
arbejder målrettet med det.

Konkret er vores mål, at vi skal sænke vores 
eget CO2-aftryk med 20 procent i 2024 og være 
helt CO2-neutrale i 2030. I takt med at vi sænker 
vores eget aftryk, er det også ambitionen, at vi 
vil arbejde for et lavere CO2-aftryk hos vores 
kunder og leverandører i byggeriets værdikæde.

For at komme i mål arbejder vi bl.a. med vores 
energiforbrug, ligesom vi opdaterer vores maskin-
park og skifter til el, hvor det er muligt. Vi holder 
desuden et vågent øje med udviklingen inden 
for Power-to-X og mulighederne for brintdrevne 
maskiner. 

Rent vand er afgørende for både mennesker og 
dyrs liv. Men det er ikke en selvfølge. Et stigende 

Som miljøvirksomhed er FN’s verdensmål  
naturlige pejlemærker for vores strategier  
og aktiviteter. Vores kernemål er at mindske 
samfundets aftryk på natur, miljø og klima  
ved at rense, genanvende og genbruge jordens 
sparsomme ressourcer. 

Vores byer – både København og landets øvrige 
byer – vokser. Nye kvarterer og byggerier skyder 
op. Vejene forbedres og udvides. Kloakkerne  
klimasikres - for blot at nævne nogle tiltag.

Disse og mange andre aktiviteter i byerne trækker 
på naturens ressourcer såsom sand, grus og 
jord - både til vejarbejder og til brug i beton  
eller mursten. Alene i 2020 blev der indvundet 
27,7 millioner kubikmeter sand, grus og sten i de 
danske råstofgrave1.

Men det er knappe ressourcer. Samtidig med, 
at forbruget stiger, er der udsigt til, at vi inden 
for en overskuelig årrække løber tør for sand 
og grus fra naturen. Vi kan ikke blive ved med 
at trække på vores jomfruelige ressourcer, 
som det sker i dag. 

Derfor arbejder RGS Nordic for, at stadig flere 
ressourcer oparbejdes og indgår i et kredsløb. 
Vi kalder det for urban mining og ser byens 
byggepladser som kilder til genanvendelige 
ressourcer, der kan blive til nye byggematerialer. 
Vi ser med andre ord i tiltagende omfang os 
selv både som modtager af affald og leverandør 
af råvarer til cirkulære produkter.

Konkret er vores mål, at 25 procent af alt  
bygge- og anlægsaffald, vi modtager, gen-
anvendes i 2024. I 2030 er ambitionen 80  
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antal drikkevandsboringer er forurenede, vores 
åer og vandløb er under pres, og også havene 
omkring os slås med forurening, iltsvind og 
forhøjet indhold af næringsstoffer.

Rent vand er et selvstændigt forretningsområde 
hos RGS Nordic. Vi modtager populært sagt 
det vand, som de kommunale rensningsanlæg 
ikke kan modtage - eksempelvis procesvand fra 
industrien, PFOS-forurenet vand og olieholdigt 
vand. Og vi renser det til et niveau, hvor over 
99 procent af de miljøfremmede stoffer er fjer-
net. I 2024 er målet, at vi skal ligge på mellem 
99,6 og 99,9 procent renseeffektivitet.

Udover at fjerne forureningen udskiller vi også 
olierester, som genanvendes, og vi arbejder på 
også at kunne udvinde tungmetaller som zink 
og nikkel til genanvendelse.

Vores vandrensningsanlæg ved Stigsnæs på 
Sjælland er dermed en forudsætning for, at  
industriproduktionen i Danmark og udland 
foregår ansvarligt, og vi arbejder hele tiden  
for at sikre bedre rensning og dermed et mere 
bæredygtigt og rent havmiljø. 
 

RGS Nordic er et led i byggeriets og industriens 
værdikæde. Vi leverer en samfundsmæssigt 
vigtig funktion som sikrer, at industrier inden 
for f.eks. energi, luftfart, medicin eller bygge 
og anlæg kan skille sig forsvarligt af med deres 
affald – uanset om det er i form af vand, jord 

eller byggeaffald. Men vi vil mere end det. Vi 
vil være stadig mere bæredygtige, og vi er i en 
transition til også at blive leverandør af mate-
rialer frem for blot en endestation for affald.

Vi kan ikke løse opgaven alene. Vi er afhængige 
af, at politiske ambitioner eller konjunkturer 
driver en efterspørgsel. Og nye innovative ideer 
og løsninger dukker konstant op og udfordrer 
alle til at turde tænke nyt. Derfor arbejder vi 
med partnerskaber. Vi samarbejder eksempelvis 
med betonproducenter om at genanvende be-
tonaffald, med producenter af træskure om at 
genbruge træ og med gipspladeproducenter 
om at genanvende gips. For blot at nævne nogle.

Vi er hele tiden på jagt efter det næste sam-
arbejde. Vi tror grundlæggende på, at der skal 
samarbejde til for at finde de bedste veje til at 
tænke genanvendelse af ressourcer og materi-
aler ind hele vejen fra nedrivning til nybyggeri. 

Som noget helt nyt har vi dannet partnerskab 
med Danmarks største grønne medlemsforening, 
Danmarks Naturfredningsforening om natur-
venlige jordvolde, hvor jord og have-/parkaffald 
genbruges til glæde for biodiversiteten, og 
nævneværdigt insekter som vilde bier og  
sommerfugle, som mangler egnede levesteder 
(småbiotoper). Samarbejdet er vores første 
store strategiske indsats for at forbedre bio-
diversiteten i Danmark og livet på land. Men 
det er blot starten på en større samlet indsats 
for biodiversiteten på land og i vand.  

Vi har satset helhjertet på grønne partnerskaber 
de seneste år, men i de kommende år vil vi  
prioritere partnerskaber for specielt cirkulær 
økonomi endnu højere end tidligere, og alle  
er inviteret inden for, ligesom vi gerne vil  
inviteres med, når det vedrører vores forret-
ningsområder.
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Samfundets krav  
driver udviklingen

Helt konkret samarbejder RGS Nordic på bag-
grund af fremtidens krav med en nedrivnings-
virksomhed og med en af vores dygtige kon-
kurrenter i branchen om at levere sorteret  
og forarbejdet gips til gipsproducenten  
Saint-Gobain, Gyproc i Danmark. Det sparer 
både på naturens ressourcer og på transport 
(og dermed CO2-udslip) af gips fra naturen i 
Sydeuropa.

Et andet eksempel er aftalen fra 2021 om en 
national strategi for bæredygtigt byggeri3. Den 
omfatter bl.a. krav til større nybyggeriers 
CO2-aftryk og krav til at estimere en bygnings 
klimaaftryk i bygningens levetid og supplerer 
den generelt voksende interesse for at bygge 
bæredygtigt. Den type tiltag øger kravene til 
byggematerialernes bæredygtighed og vil der-
med også fremme genbrug og genanvendelse 
af byggematerialer helt eller delvist baseret 
på affaldsressourcer.

Vores vurdering er, at kravene i de kommende 
år kun vil vokse, og vi er hos RGS Nordic store 
fortalere for tydelige krav, der dog er ens for 
alle. Det ligger dybt i vores DNA at udvikle de 
mest bæredygtige løsninger, og i takt med at 
kravene stiger, vokser vores og branchens  
muligheder for at samarbejde om at udvikle 
fremtidens løsninger.

Danmark er et land, som går forrest. Vi har 
som nation høje ambitioner for både miljø og 
klima. Det er entydigt godt. Når samfundet 
sætter barren højt, driver det en bæredygtig 
udvikling fremad.

Derfor er vi glade for, at en række politiske  
aftaler udstikker en ambitiøs retning – både 
på EU-niveau med EU’s ”Green Deal” fra 20201, 
som bl.a. rummer ambitioner om at nedbringe 
EU’s CO2-udslip med 55 procent i 2030, og på 
nationalt niveau med bl.a. klimaplanen for en 
grøn affaldssektor og cirkulær økonomi fra 
20202.

Den er vi store tilhængere af. Hvis vi som sam-
fund ønsker en bæredygtig udvikling, så skal 
man ikke kunne vinde opgaverne ved at gå på 
kompromis med miljøkrav og bæredygtigheds-
ambitioner for at levere til lavpris. Med de nye 
rammer kan RGS Nordic og branchens andre 
dygtige virksomheder konkurrere om at levere 
de bedste løsninger til den bedste pris – frem 
for de næstbedste løsninger til den laveste 
pris. Den konkurrence giver både sund udvik-
ling og sund økonomi, tror vi på.

Et godt eksempel er klimaplanens krav om 
selektiv nedrivning. Det handler grundlæggen-
de om, at byggebranchen i større omfang end i 
dag skal sortere byggeaffald fra byggepladser 
og nedrivninger. Bedre sortering giver – præcis 
som med andet affald – bedre forudsætninger 
for genanvendelse.
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RGS Nordic hjælper andre  
til øget bæredygtighed

Vi sikrer med andre ord både flow og forsvar-
lighed for vores kunder. De ved – og skal vide 
- at når de afleverer affaldet hos os, så kan de 
være trygge. Alle miljøkrav er overholdt.

I takt med, at ambitionerne om genanvendelse 
og bæredygtighed øges, vokser vægten af 
samarbejdet med kunderne. Vi bliver i stigende 
omfang en samarbejdspartner i bestræbelserne 
på at sætte barren stadig højere ift. genanven-
delse, miljø, klima – ikke mindst i bestræbel-
serne på at få nye materialer ud af affaldet.

RGS Nordic indgår som miljøvirksomhed i en 
værdikæde, hvor vi for mange kunder er en 
forudsætning for, at de kan drive deres produk-
tion og virksomhed. Det gælder eksempelvis 
industrivirksomheder, som vi modtager foru-
renet vand fra, og entreprenører, nedrivere  
og bygherrer, som vi modtager byggeaffald og 
jord fra. Hvis ikke de kan komme af med affaldet 
på forsvarlig vis, stopper produktionen.

I takt med at bæredygtighed gennemsyrer 
samfundets normer og virksomhedernes  
ambitioner, er vi også i tiltagende omfang en 
katalysator for, at vores kunder kan nå deres 
bæredygtighedsmål.

Bygge- og anlægsaffald
I forhold til at spare på naturens ressourcer fylder affald fra bygge- og anlægs-
branchen stadig mere. Grus, sten, sand osv. er knappe ressourcer, som kan – og  
bør – genanvendes i stigende omfang. Vores bidrag er bl.a. at:

•  sortere og forarbejde betonaffald, så det kan indgå i produktionen af ny beton.

•  sortere, rense og tilskære affaldstræ, så det kan genbruges direkte i bygge-
projekter.

•  bearbejde nedrevne gipsplader, så gipsen kan indgå i ny gips.

•  dokumentere kvalitet og sporbarhed på genanvendte materialer, så aftagerne  
er sikre på kvalitet og anvendelsesmuligheder.

•  fremskaffe specifikke sekundære råvarer til konkrete projekter.

•  tilbyde nedrivere bedre priser for bedre sortering.

•  garantere affaldsleverandører, at deres affald behandles forsvarligt.
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Industrielt spildevand
Vi holder miljøfarlige stoffer i et lukket kredsløb og 
på land, og sikrer derved, at vand fra industrien kan 
sendes forsvarligt retur i naturens kredsløb. Det gør 
vi bl.a. ved at:

•  rense vandet med en dokumenteret renseeffekti-
vitet på + 99%.

•  rense PFOS-forurenet vand i vores lukkede  
forbehandlingsanlæg.  

• udskille og genanvende olierester i forurenet vand.

•  samarbejde med lokale virksomheder om at bruge 
deres overskudsvand frem for rent grundvand til  
at balancere vores rensningsanlæg.

• udskille tungmetaller med genanvendelse som mål.

•  dokumentere rensningen og styrke sporbarhed og 
transparens.

Jord
Ren jord har stor betydning for naturen, og jord  
fylder – målt i tons – meget i Danmarks samlede  
affaldsregnskab. Vores bidrag omfatter bl.a. at:

•  samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening 
om biodiversitet på jordvolde.

•  levere kalkstabiliseret jord som erstatning for  
stabilgrus til anlægsprojekter. Derved minimeres  
forbruget af grus, som der er knaphed på.

• finde nye anvendelser for lettere forurenet jord.

•  dokumentere kvalitet og sporbarhed på jord, så  
aftagerne er sikre på kvalitet og anvendelsesmulig-
heder.
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Hos os er bæredygtig udvikling  
iført hjelm og sikkerhedssko

fyldt med jord og byggeaffald, som det altid 
har gjort. De skal sikre, at vores kvalitet og  
vores processer udvikler sig i takt med vores 
teknologiske fremskridt.

Uddannelsen skal gøre vores dygtige ledere 
endnu bedre til at lede fremtidens medarbejdere 
strategisk, bæredygtigt og klogt. Bæredygtig 
ledelse i en til stadighed mere bæredygtig  
organisation – og som altid med hjertet på det 
rette sted og den grønne omstilling som lede-
stjerne.

Vi har netop afsluttet uddannelsen af første 
hold ledere, og alle site managers i Østdanmark 
har bestået vores interne lederuddannelse. 
Det er vi meget stolte af. For os er det essen-
tielt at klæde vores ledere på til at møde de 
krav og forventninger, omverdenen hele tiden 
stiller til os i den foranderlige verden, vi lever i.

Vores produktion er vores medarbejdere – eller 
vores medarbejdere er vores produktion. Vi er 
en videnstung virksomhed, som kalder på kon-
stant udvikling. Det er derfor afgørende, at vi 
har fokus på at spotte og udvikle RGS Nordics 
talentfulde og vidende nøglemedarbejdere for 
at fremtidssikre RGS Nordics fortsatte succes 
og høje kvalitetskrav. Vi supplerer derfor med 
uddannelse til alle og er netop i gang med at 
rulle en e-learning-platform ud til gavn og 
glæde for hele virksomheden.

Vores anlæg i hele landet er fyldt med affald, 
der potentielt kan anvendes igen, og med  
maskiner, der kan få det til at ske. Men uden 
mennesker sker der ingenting. Vores omtrent 
290 kolleger i Danmark, Sverige, Norge og  
England er uden tvivl RGS Nordics vigtigste 
ressource. De omsætter ambitionerne om 
mere bæredygtighed til konkret handling.

Mange af kollegerne har års erfaring med 
håndtering af byggeaffald, jord og forurenet 
vand. De besidder den praktiske erfaring som 
gør, at vi kan omsætte nye ideer til praktiske 
løsninger, der virker. Ofte udspringer nye ideer 
og tiltag af netop deres indsigt og erfaring. 

Samtidig er vores udvikling som virksomhed 
fra primært at være affaldsmodtager til i  
stigende omfang at se os selv som leverandør 
af genanvendelige råvarer ny for os alle.

Derfor har vi iværksat en grundig uddannelse 
af samtlige af vores site managers, så de bliver 
klogere på, hvordan bæredygtighed skal ind-
tænkes i alle de daglige beslutninger. Vores 
site managers står for den daglige drift af 
modtage- og behandlingsanlæggene, og de er 
derfor nøglepersoner ift. at sikre bæredygtig-
hed i både økonomi og ressourcehåndtering. 
De skal gå forrest i at sikre, at bæredygtig-
hedsstrategier og forretningsmål ikke glider  
i baggrunden, når det vælter ind med lastbiler 
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Claes skal sætte cirkulær  
økonomi på formel hos  
RGS Nordic

”Beton, tegl og asfalt er de tunge fraktioner 
med størst potentiale. Der kommer store 
mængder ind. Men der skal også være et mar-
ked for de genanvendte råvarer i den anden 
ende. Det virker som om, mange gode produ-
center i industrien gerne vil være med. Men de 
skal jo være sikre på at kunne få materialerne 
stabilt og i en bestemt kvalitet. Jeg tror dog, at 
producenterne gerne vil samarbejde og ganske 
langsomt omlægge produktionen”, siger Claes.

En erhvervsPhD har både et praktisk sigte – der 
skal udvikles løsninger, som er kommercielt 
bæredygtige – og et akademisk sigte – de cirku-
lære forretningsmodeller skal udvikles og testes.

”Jeg skulle gerne kunne implementere cirkulære 
løsninger på fx fem typer af materialer og skalere 
dem op til industrielt niveau. RGS Nordic står 
lige midt i og modtager alt affaldet. Hvis de kan 
skabe en forretning som leverandør af råvarer, 
er der rigtig store mængder i det,” siger han.

Som erhvervsPhD skiller Claes sig ud fra mange 
af kollegerne. Og han er helt opmærksom på, 
at de måske godt kan blive lidt trætte i blikket, 
når han kommer med nye ideer.

”Jeg sidder jo bare og læser rapporter og gør 
mig klog. Men det er dem ude på anlæggene, 
der betaler min løn og får tingene til at ske. 
Det er både de og jeg bevidste om. Jeg skal 
skabe værdi og også gøre det bedre for dem. 
Det er en nøgle for mig,” siger han og fortsæt-
ter med et smil:

”Men det er flinke folk. Så vi kan sagtens snakke 
sammen og grine. Og de er helt med på, at det 
her er en udvikling, der SKAL ske”.

Claes Seehausen Lindtofte er den første  
erhvervsPhD nogensinde i RGS Nordic. Med 
uddannelser som diplomingeniør fra DTU og 
som kandidat i supply chain management fra 
Aalborg Universitet i ryggen – og en fortid som 
tømrer – er hans mål at bygge en cirkulær  
forretningsmodel for RGS Nordic.

Målet er at skabe en platform, hvor de mange 
tons byggeaffald, der dagligt læsses af hos 
RGS Nordic i en uforudsigelig strøm, kan om-
sættes til stabile og pålidelige leverancer af 
genanvendelige råvarer, som byggebranchen 
kan stole på og satse helhjertet på i stor skala.

”Vi tager i virkeligheden et færdigt hus og regner 
baglæns til de materialer, der kan komme fra 
genanvendt byggeaffald. Moderne byggeri er 
relativt standardiseret – men det er affalds-
strømmen ikke. Det svære er at finde stabile 
kilder til genanvendte materialer – til rette tid, 
i de rette kvaliteter og mængder og til den  
rigtige pris”, siger Claes om projektets formål.

Han peger på, at RGS Nordics kernefunktion er 
at rense, sortere og knuse bygningsaffald. Det 
skal nu suppleres med, at alt det uensartede, 
der kommer ind som affald, i fremtiden skal 
komme ud som standardiserede råvarer, der 
kan indgå i ny produktion – og i den bedste af 
alle verdener kunne bære en pris, der modsvarer 
det ekstra arbejde for både nedrivere og RGS 
Nordic.

RGS Nordic er i samarbejde med materialepro-
ducenter og nedrivere allerede langt fremme 
med at genanvende isoleringsmaterialer, gips, 
beton og træ til direkte genbrug. Men endnu 
er det kun begrænsede andele af de samlede 
mængder, der genanvendes.
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Stadig mere byggeaffald  
erstatter jomfruelige råvarer

Det ser endnu sværere ud på de andre tunge af-
faldstyper. Derfor vil vi i samarbejde med bl.a.  
byggebranchen og universiteter det kommende år 
fokusere på at finde veje til øget genanvendelse 
der også.

De mindre tunge affaldstyper som stenuld, gips, 
plast og papir er lettere at genanvende, og vi bliver 
hele tiden bedre til at trække mere værdi ud af 
fraktionerne. Gips fylder for eksempel ikke meget  
i det samlede tonnage-regnskab, men det har et 
nærmest uudtømmeligt genanvendelsespotentiale. 
Derfor har vi investeret væsentlige ressourcer i at 
kunne bearbejde gips på vores specialiserede anlæg 
i Gadstrup, og genanvendelsen er konsekvent  
stigende. Det samme gælder stenuld, hvor vores 
nye anlæg i Fredericia i stigende grad leverer re-
cirkuleret materiale til Rockwool, hvor det indgår  
i deres Rockcycle produkt.   

Der er også stort potentiale i direkte genbrug af  
affaldstræ. Vores samarbejde med Næste, som 
producerer kvalitetsskure af genbrugstræ, har vist 
dette med al tydelighed. Det er pt. det eneste in-
dustrielle samarbejde med direkte genbrug, men 
ambitionen er sammen med andre partnere i  
branchen at kunne source stadig mere materiale, 
herunder specielt træ, til direkte genbrug. Støtte 
fra Realdania har været afgørende for at få Næste- 
samarbejdet skaleret, og vi håber på flere og større 
projekter på genanvendelse og genbrug af træ i 
fremtiden. 

Og som noget nyt begynder vi nu også at kunne 
genbruge dele af vores have- parkaffald frem for at 
sende det til forbrænding eller kompostering, når 
vi sammen med Danmarks Naturfredningsforening 
anlægger jordvolde med fokus på biodiversitet 
gennem brug af blandt andet døde træer, natursten 
og kvashegn. Vi håber at kunne udvikle genbruget 
af disse naturelementer yderligere, for Danmarks 
natur er jo faktisk fattig på netop store sten, døde 
træer og kvasbunker, både i byerne og i det åbne land.  

For første gang nogensinde inkluderer vi i vores 
bæredygtighedsrapport konkrete, overordnede tal 

1/3 af det samlede byggeaffald i Danmark ender på 
et af vores modtage- og behandlingsanlæg. Største-
delen af affaldet knuses i dag og nyttiggøres i f.eks. 
anlægsprojekter og fundamenter.

Vores ambition er, at stadig mere skal højere op i 
affaldshierarkiet og genanvendes i nye råvarer eller 
direkte genbruges. 80 procent af det byggeaffald, 
vi modtager, skal genanvendes i 2030. Det er en  
udfordrende opgave, men vi mener, at det er frem-
tiden for byggebranchen som helhed og for os som 
virksomhed.

Hvis vi kan erstatte mange af de jomfruelige res-
sourcer, som i dag tynger hele byggebranchens  
klima- og miljøregnskab, med genanvendte råvarer, 
som kan cirkuleres igen og igen, kan vi mindske  
behovet for nye naturlige ressourcer. Og hvis vi kan 
drive udviklingen tæt på byerne, kan vi også mindske 
transporten til gavn for natur, miljø og klima.

Vejen dertil er vi ikke selv helt herre over. Det tager 
tid og involverer hele byggesektoren, før vi kan 
omdøbe en affaldsfraktion til et reelt cirkulært 
produkt med en stabil fødekæde og et kommercielt 
bæredygtigt marked – for både affaldsleverandører 
og råvaremodtagere. Derfor inviterer vi bygherrer, 
rådgivere, nedrivere, byggevareproducenter og 
myndigheder med i udviklingen af fremtidens  
cirkulære produkter. Og vi medvirker gerne alle  
de steder, hvor gode løsninger allerede er under 
udvikling.

Vi har sat udviklingen i gang, og vi vil måle os selv 
på, hvor godt det går.

Beton, tegl, asfalt og træ udgør i dag mere end 95 
procent af det affald, vi modtager. Det er – desværre 
– affaldsfraktioner, som er svære at genanvende.

Vi er længst fremme med beton. Vi arbejder på at 
fordoble genanvendelsen af beton fra omkring 10% 
til 20% af 300.000 tons betonaffald, vi modtager 
årligt. Tallet stiger støt, men der er fortsat langt til, 
at 20% af vores betonaffald benyttes som tilslag i 
ny beton. 
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for genanvendelse af bygge- og anlægsaffald i RGS 
Nordic Danmark. Det er konservative tal, som med 
andre opgørelsesmetoder sagtens kunne fremstå 
større. F.eks. opererer Miljøstyrelsen med et over-
ordnet tal for genanvendelse af bygge- og anlægs-
affald i hele Danmark på op mod 37%1.  Styrelsen 
gør selv opmærksom på, at det høje tal mest af alt 
skyldes indberetningsmetoder, som fortsat inklu-
derer forskellige former for nyttiggørelse.   

Når vi i RGS Nordic taler genanvendelse, er det i en 
streng fortolkning af begrebet, nemlig at en fraktion 
indgår i et cirkulært produkt, selvsamme produkt 
eller et lignende kvalitetsprodukt, og vores procent-
tal er baseret på udvejninger i ton. Det påvirker na-
turligvis også opgørelsen, at de tungeste fraktioner 
fortsat har svært ved at finde vej til genanvendelse. 

Baseret på alle tilgængelige tal fra juli 2021 til juli 
2022 ender vi på en genanvendelsesgrad på 5,6%. 
Det er fortsat langt fra målet om 25% genanvendelse 
i 2024, men alligevel tæt på en fordobling sammen-
lignet med tidligere interne opgørelser. I RGS Nordic 
genanvender vi pt. jern og metal, beton, stenuld, 
gips, glas og træ. Det er også værd at bemærke, at 
kun 1% af vores byggeaffald nu ender på deponi. 
Det er vi stolte af. 

I kommende bæredygtighedsrapporter kan disse 
tal forventes at blive yderligere konkretiseret og 
forfinet, så vi med endnu større sikkerhed kan 
rapportere om vores genanvendelsesevne på 
landsplan og på enkelte anlæg.  

A

B

C

D

Højkvalitetsgenanvendelse, bevarelse af alle  
- eller næsten alle egenskaber

Genanvendelse med et reversibelt tab  
af egenskaber

Genanvendelse med et irreversibelt tab af  
egenskaber, hvor materialet kan cirkulere som  

produkt med disse lavere egenskaber

Genanvendelse til et produkt,  
der ikke er cirkulerbart

Anden nyttiggørelse

Bortskaffelse

Forberedelse til genbrug

Forebyggelse

Ikke affald

Affald

Reversibelt  
tab

Irreversibelt  
tab

Tabt 
genanvendelighed

I det nuværende affalds-

hierarki er genanvendelse 

et samlet element og der-

med ikke differen tieret.  

I IDAs forslag foldes genan-

vendelse ud, så der skel-

nes mellem fire former for 

 genanvendelse. 

I bilag 7.1 illustreres 

genanvend elses hierarkiet 

på materialeniveau.

IDAs genanvendelseshierarkiEt moderne affaldshierarki
Frem mod 2030 vil vi øge transparensen i vores 
bæredygtighedsrapportering omkring bygge- og 
anlægsaffald. Inspireret af Ingeniørforeningen 
IDA’s katalog om cirkulær genanvendelse2, vil vi  
i 2022 udvikle vores eget genanvendelseshierarki 
specifikt for byggeaffald. 

På den måde kan vi bedre bedømme kvaliteten  
af genanvendelsen for vores cirkulære produkter, 
som det nu også forsøges i andre brancher.

Ambitionen er at kunne starte en dialog omkring 
genanvendelseskvalitet og dermed anspore bran-
chen som helhed til at efterspørge genanvendte 
produkter af højere kvalitet, frem for blot at tale 
affaldsgenanvendelse som et samlet begreb.  

Byggeaffald hos RGS Nordic
Vi genanvender jern og metal,  

beton, stenuld, gips, glas og træ

Materialenyttiggørelse 
(86,6%)

Deponi 
(1%)

Genanvendelse 
(5,6%)

Energinyttiggørelse 
(9,6%)



RGS Nordic er aktiv del af 
Partnerskab for cirkulær gips

20 // RGS Nordic // Bæredygtighedsrapport 2020

Gipsaffald bliver til  
nye gipsplader

RGS Nordics arbejde for at genanvende mere 
gips har båret frugt i de seneste år, og pt. be-
handler vi mere end 12.000 tons gipsaffald på 
vores specialiserede anlæg i Gadstrup. Mere 
end 90% af det materiale sendes videre til di-
rekte genanvendelse i nye gipsplader. De kom-
mende år forventer vi et markant løft af gen-
anvendelsen af gips i Danmark.

Gips er et naturmateriale, som indgår i vægge 
og lofter overalt i byggeriet. Vi importerer i 
Danmark primært råmaterialerne fra gipsbrud 
i Sydeuropa.

Men gips er i ren form både genanvendeligt og 
bæredygtigt. Faktisk taber gips over tid meget 
få af de gode egenskaber som holdbarhed, 
brandsikkerhed og godt indeklima. Gips er med 
andre ord det optimale genanvendelsesmate-
riale. 

Alligevel har der førhen ikke været meget  
fokus på genanvendelse af gips, fordi det kun 
udgør ca. 1,5% af den samlede affaldsmængde 
fra byggeriet. Men efterspørgslen på cirkulære 
produkter gør det nu mere og mere rentabelt 
at genanvende gips.

Parallelt med den udvikling er vi hos RGS  
Nordic blevet stadig bedre til at producere det 
kvalitetspulver, der skal til for at genanvende 
gipsen. I Gadstrup på Sjælland ligger tonsvis 
af gipsaffald fra hele landet og fra vores eget 
anlæg i Malmø i Sverige. Her forarbejdes det til 
fint pulver, som tjekkes for kvalitet og sendes 
videre til produktion af nye gipsplader. Gen-
anvendt gips kan i dag erstatte 25% af de jom-
fruelige ressourcer og bidrager hermed til en 
mere bæredygtig og klimavenlig produktion.

At det lykkes skyldes ikke kun vores maskiner 
og knowhow, men i lige så høj grad nedrivernes 
evne til at holde affaldet tørt og fri for forure-
ning, helt indtil det lander hos os. Så også her 
er cirkulær økonomi et samarbejde. Ud over at 
samarbejde med nedriverne, er vi også en del 
af Partnerskab for cirkulær gips, som arbejder 
bredt for at fremme gipsgenanvendelsen. 
 

Stadig mere sorteret gipsaffald finder vej til RGS Nordics specialiserede anlæg i Gadstrup, 
hvor det oparbejdes til et ensartet pulver, der bruges i nye gipsplader hos Saint Gobain 
Gyproc Danmark. Vi modtager nu også gipsaffald til genanvendelse fra Sverige.
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Et år med både udfordringer 
og forbedret vandrensning

at fjerne over 99,99% af stoffet – det betyder, at 
indholdet efter rensning er så lavt, at det ikke 
kan måles.

2021 har dog også været et år med udfordringer. 
Vi har i en periode haft udfordringer med at 
overholde koncentrationskravet for samlet  
udledning af organisk stof. I denne periode har 
vi handlet hurtigt og sikret nedsat udledning,  
således at den totale mængde af udledt organisk 
stof ikke overskred vores mængdekrav. På trods 
af disse tekniske udfordringer på anlægget,  
har vi fortsat overholdt alle udledningskrav for 
metaller og specifikke organiske stoffer. 

I 2022 skal vores miljøgodkendelse for vand-
behandlingsanlægget i Stigsnæs fornyes. Vi for-
venter skærpede krav ift. i dag, og vi har længe 
arbejdet på at levere forbedringer på måden,  
vi renser, så vi bliver stadig bedre og mere  
effektive. Vi indgår i dialog med myndigheder  
i fastsættelsen af disse krav, i det fælles mål  
det er at sikre et renere havmiljø i Danmark. 

RGS Nordic har i mere end 25 år renset vand for 
danske og udenlandske industrivirksomheder. 
Det sker på Nordens største kommercielle bio-
logiske rensningsanlæg ved Stigsnæs.

Her renser vi vandet for over 99% af de skadelige 
miljøfarlige stoffer, før vandet ledes tilbage i  
naturens kredsløb, på forsvarlig vis. For langt de 
fleste stoffer er rensningseffektiviteten oppe 
over 99,5%. Tal for de enkelte stoffer er offentligt 
tilgængelige i vores miljørapport fra 2019 .

Vi modtager årligt omkring 450 millioner liter 
vand, som de kommunale renseanlæg ikke  
kan behandle tilfredsstillende. Vandet kommer 
fra stort set alle brancher – eksempelvis  
medicinalvirksomheder, kemivirksomheder,  
produktionsvirksomheder, skibsfart, olie- og 
gasselskaber eller slamsugervirksomheder. I de 
senere år er der sket en forskydning i retning af, 
at vi modtager stadig mere spildevand fra danske 
virksomheder, mens vi fortsat servicerer vores 
primært udenlandske kunder fra f.eks. offshore- 
industrien.

I 2021 har vi haft succes med at rense vand foru-
renet med det skadelige stof PFOS. Vi lykkes med 
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Stort potentiale i klogere  
brug af jord

RGS Nordic modtager, håndterer og renser alle 
typer jord. Det har vi gjort i mange år, og vi har 
stor erfaring med både at analysere og rense 
jord gennem en biologisk proces. Vi har fuld 
sporbarhed på jorden, og vi sikrer analysedoku-
mentation, der bekræfter korrekt genanvendelse 
eller bortskaffelse.

Ligesom med byggeaffald har vi en ambition  
om, at stadig mere af den jord, vi modtager, gen-
anvendes. Allerede i dag renses og genanvendes 
langt det meste jord, og derfor er vores ambition 
også, at jorden bruges bedre end i dag.

Et eksempel på det er, at vi har indført en tek-
nologi til at bruge jord i stedet for grus som  
stabilisering i fundamenter. Fordelen ved det  
er, at det dermed vil blive muligt at beholde  
opgravet jord i byerne frem for at flytte det ud  
af byerne og erstatte det med jomfrueligt grus, 
som allerede i dag er en knap ressource. Vi sam-
arbejder med HOFOR om at teste kalkstabiliseret 
jord som alternativ til grus i deres anlægspro-
jekter.

På grund af potentialet i at bruge jord lokalt 
ærgrer vi os over, at mange tusind tons jord 
hvert år graves op i København og fragtes til  
de omkringliggende kommuner på Sjælland og 
erstattes med jomfruelige materialer. Det er vi 
derfor i dialog med Københavns Kommune om  
at ændre.

Et andet udviklingsprojekt er, at vi sammen med 
Danmarks Naturfredningsforening arbejder på at 
fremme biodiversitet på jordvolde. I dag bruges 
der ofte lettere forurenet jord til at anlægge 
jordvolde ved fx motorveje. I det nye projekt  
sikrer vi, at de øverste jordlag i voldene er af en 
bedre kvalitet, og vi spreder i forbindelse med 
anlæggelsen også frøblandinger, der passer til 
den lokale fauna. Sammen med brug af væltede 
træer, træstubbe og natursten skaber vi på den 
måde et habitat for insekter og fugle. Dermed er 
vi med til at øge biodiversiteten og skabe flere 
egnede levesteder for et væld af forskellige arter 
i området.

Den gode nyhed er samtidig, at det er bære-
dygtighed uden meromkostninger for kunden, i 
forhold til de samlede omkostninger forbundet 
med at anlægge en jordvold – det kræver blot 
omtanke. 
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Sommerfuglene rykker  
ind på jordvolden

En jordvold langs en motorvej eller ved en skyde-
bane er i dag som oftest beklædt med græs. Den 
løser en opgave med at skærme naboer mod 
støj, men er også en fattig omgang for insekter, 
fugle og smådyr.

Det gør vi sammen med Danmarks Naturfrednings-
forening en indsats for at rette op på. Uden ekstra 
omkostninger af betydning – blot lidt omtanke  
– er det faktisk muligt at gøre en stor forskel for 
dyre- og planteliv.

I 2021 indgik RGS Nordic derfor et biodiversitets-
samarbejde med Danmarks største grønne med-
lemsorganisation, Danmarks Naturfrednings-
forening. Ambitionen er at omdanne fremtidens 
jordvolde til gode levesteder for f.eks. sommer-
fugle.

Jordvolde er store anlægsprojekter, som fylder 
godt i landskabet, og derfor er der gode mulig-
heder for at benytte bagsiden af et voldanlæg til 
naturformål – og samtidig genbruge store mæng-
der af jord og have- parkaffald på en god måde.

Ved at genbruge og sprede eksempelvis større 
døde træer, kviste og natursten, som ellers ville 
blive knust, kan en jordvold blive et varieret  
leve sted for en lang række forskellige arter, 

der er afhængige af stensætninger som gemme-
steder eller kvashegn som naturlige bihoteller.

Konceptet er enkelt. Jo flere naturelementer, vi 
indarbejder på jordvolden, jo højere biodiversitet 
forventes der at komme på sigt. Det viser nye 
undersøgelser foretaget af Aarhus Universitet 
(DCE) og Danmarks Naturfredningsforening1.

Det sker naturligvis samtidig med, at jordvolden 
bygges til at opfylde sit primære formål, og uden 
større ekstraudgifter i form af pleje. 

For RGS Nordic er det nyt at arbejde med bio-
diversitet på jordvolde og indarbejde naturlige 
genbrugsmaterialer som levesteder. Det er også 
nyt for vores kunder. Derfor kræver samarbejdet 
og tankerne bag en tilsvarende kommunikations-
mæssig indsats over for myndigheder, lokale 
DN-afdelinger, kunder og samarbejdspartnere. 
Kommunikationsindsatsen starter vi i 2022.

Ambitionsniveauet afhænger af bygherren, men 
de biodiversitetsvenlige jordvolde kommer som 
udgangspunkt uden ekstraomkostninger. Den 
første biodiverse jordvold er anlagt ved Høje  
Taastrup i 2022.



Vi arbejder videre – sammen med
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Partnere i den  
cirkulære økonomi

Når man som os befinder sig for enden af en 
samfundsmæssigt betydelig værdikæde og står 
med alt affaldet, har man samtidig adgang til 
det, der er morgendagens ressource. Derfor har 
vi et stort ansvar for at påvirke og opfordre til 
nytænkning. Det er langt fra nemt, for vi har som 
alle andre også en forretning at passe. Vi er af 
den opfattelse, at samarbejde og partnerskaber 
er en af de væsentlige veje til at lykkes med at 
skabe den cirkulære økonomi.

Herunder kan du se eksempler på, hvor RGS 
Nordic indgår i partnerskaber om nyttiggørelse, 
genanvendelse og genbrug. Partnerskaberne  
leverer hver især ind på en mere bæredygtig  
udnyttelse af vores fælles ressourcer. Tilsammen 
har vi i fællesskab leveret besparelser i CO2 på 
millionvis af tons, sammenlignet med gårsdagens 
løsninger. Men der er fortsat langt til et egentlig 
cirkulært samfund, hvor ressourcer tillægges den 
værdi, de fortjener.  
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Bedre og mere ambitiøse  
rammer ønskes

5.  Udvikling af en national råstofstrategi af 
Danske Regioner, hvor mulighederne for 
større genanvendelse indtænkes som delvis 
erstatning for jomfruelige materialer.

6.  Bedre muligheder for at genanvende lokalt. 
RGS Nordics anlæg på Amager modtager  
årligt 24.000 lastbiler med københavnsk 
byggeaffald, der kunne have været nyttig-
gjort eller genanvendt i København, men 
som i stedet bliver transporteret til andre 
kommuner rundt om i landet. Når København 
så at sige bliver kørt ud af København, i stedet 
for at vende tilbage til byen, skyldes det i høj 
grad, at det i andre kommuner er langt let-
tere at få accept af nyttiggørelse af knuste 
materialer. Det har betydet, at ca. 200.000 
tons københavnsk byggeaffald, svarende til 
6.000 lastbiler, er kørt til Solrød i 2021.

7.  National og regional indsats i forhold til  
anmeldelse af byggeaffald og ensretning  
af indberetningen på tværs af kommuner.

8.  Generel ensartethed af regler på genanven-
delsesområdet på tværs af kommuner og 
mere regionalt samarbejde for at opnå mere 
synergi. 

9.  Kortere sagsbehandlingstid hos myndigheder 
– når sager trækker ud i årevis sættes bære-
dygtige investeringer i bero.   

 10.  En egentlig national handlingsplan for 
PFAS/PFOS og politiske målsætninger om 
oprensning, som kan drive investeringer og 
nye løsninger på området.

RGS Nordic opererer inden for en branche, 
som er gennemreguleret af myndigheder, hvad 
enten vi taler byggeaffald, jordbehandling  
eller rensning af vand. Derfor er vi også af-
hængige af et godt og konstruktivt samarbejde 
med både nationale og lokale myndigheder 
samt beslutningstagere, som, via den indsigt 
vi og andre aktører i branchen leverer, kan  
forbedre eksisterende lovgivning til at fremme 
bæredygtighed og den cirkulære økonomi i 
praksis. Vi har derfor samlet 10 policy-forslag 
neden for, som vi ser som afgørende for, at vi 
som samfund kommer i mål med de politiske 
ambitioner, som partier på tværs giver udtryk 
for i forhold til den cirkulære økonomi.      
     
1.   Præciserede krav om brug af genanvendte 

materialer i nybyggerier – eksempelvis beton, 
tegl og gips. Det ville helt sikkert kunne 
trække en udvikling, og det ville være et  
naturligt næste skridt i forlængelse af de 
skærpede krav til selektiv nedrivning, så  
de genanvendelige materialer ikke går tabt.

2.  Stat og kommuner kan gå forrest ved at  
stille krav om øget brug af genanvendte 
byggematerialer i egne byggerier.

3.  Stat og kommuner kan drive en udvikling 
ved at stille krav om øget genanvendelse  
af materialer i byggeaffald i kommunens  
udbud – fx med krav til kildesortering med 
henblik på genanvendelse, krav om rede-
gørelse, hvis materialer ikke genanvendes.

4.  Bæredygtighedspoint i fx DGNB for at bruge 
gips, hvor der indgår genanvendte råvarer.
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